Think
Mobile

Mobila System – Max lager per kubik!

Vårt system ger dig
maximalt lagerutrymme på
minsta möjliga lageryta
Vi på Brännehylte Lagersystem är helhetsleverantör
av smarta lager- och logistiklösningar. Allt från mindre
hyllställage till robotstyrda höglager i gigantformat.
Oavsett storlek och behov har vi alltid en lösning
som passar. Gäller det att utnyttja lokalrymden till
max heter lösningen Mobila Lagersystem!

Styrräls

Stödräls

Vagnarna i de mobila systemen drivs individuellt och har
via kapacitiva givare ett förutbestämt avstånd för att inte
vagn och gods skall stöta mot varandra. Rätt antal motorer
i varje vagn säkerställer en jämn och balanserad förflyttning även vid långa sektioner. All elektronik levereras från
kända leverantörer.   

Mobila ställage sparar ansenliga mängder yta och höjer
utnyttjandegraden upp till 85% av lokalen då antalet

Val av rälstyp beror på vagnens belastning och om det
är installation i befintlig lokal eller nybyggnation.

truckgångar kan minimeras. Mobila enheter används ofta

Systemet har en hög inbyggd säkerhet. Alla gångar

när lagerytan är kostnadskrävande, typ frys- och kallager.

skyddas av ljusbarriärer. Fotoceller är placerade under
vagnarna, i vagnarnas framkant och där det behövs också

Fördelar med Mobila ställage:

i vagnarnas bakkant. Ljudsignal hörs också i samband

• 40% ökning av befintlig yta utan att bygga till

med körning av vagn.
Samtliga anläggningar är CE-godkända och uppfyller

• Upp till 85% nyttjandegrad av ytan

krav enligt maskindirektiv.

• 60% mindre byggyta vid nybyggnation
Vi erbjuder elektriskt drivna enheter med längd upp
till 50 m och laster om 500 ton som manövreras med
fjärrkontroll på trucken eller med enkel knapptryckning.
Öppningstiden är ca 35 sek. Du kan också välja manuella
enheter med vevdrift, längd ca 10 m och last ca 10 ton.

De mobila enheterna flyttas
i sidled och gör att lagerutrymmet
kan utnyttjas maximalt.

Mobila hyllsystem med
manuell hantering

Mobila grenställ
FUNKTIONSTRYGGHET
Vi har en egen serviceorganisation som erbjuder
service och kontroll av anläggningen. Vid en ev.
driftstörning kan vi också erbjuda inställelse, på
plats inom 6 timmar, upp till 3 arbetsdagar –
beroende på val av avtal.
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Komplett system
Ett nyckelfärdigt höglager eller några extra hyllor? Brännehylte har ett komplett
program lagerinredningar för alla verksamheter – från produktions- och varulager
till spedition. Ta en titt på hemsidan, så förstår du vad vi menar.

Egen produktion
På Brännehylte sitter vi inte i någons knä. Vi äger vår produktion – från början till
slut – och vi har den utanför kontorsdörren. Kapaciteten är hög och leveranssäkerheten ett faktum. Det betyder också att du får ditt lagersystem precis som du
vill ha det. Vi är superflexibla och skräddarsyr efter dina önskemål.

Leverans på 48 timmar
Brännehylte har alltid standardprodukter i lager. Det innebär att vi kan lova dig
leverans inom 48 timmar. I dag finns våra kunder i hela Europa; flera är globalt
verksamma och vi följer dem över hela världen. Vi är superflexibla och skräddarsyr
efter dina önskemål.

Monteringsservice
Brännehyltes egna monteringsteam ser till att ditt nya lager monteras korrekt och
säkert enligt planerna. Våra montörer är experter på lager och jobbar snabbt och
effektivt i jämförelse med andra alternativ. Här finns pengar att spara!

Planering & layout
Brännehylte har kvaliteten och kompetensen som gör ditt val prisvärt i längden. Vi
hjälper dig att fatta rätt beslut från början, så att du får ett funktionellt och effektivt
lager som levererar från dag 1. Vi konsulterar, ritar och planerar för ditt bästa.

Brännehylte Lagersystem AB, Box 12, 330 33 Hillerstorp. Tel 0370-30 50 00 vxl.
info@blsab.se
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